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ПРА ВА ПУТ НИ КА У ЖЕ ЛЕ ЗНИЧ КОМ  
ПРЕ ВО ЗУ1 

Са же так: Ме ђу на род ни пре воз пут ни ка и пр тља га је ре гу ли сан 
правилима CIV, а Уред ба 1371/2007 ре гу ли ше са др жин ски иста пи та ња ко ја 
су ре гу ли са на CIV-ом чи је су уго вор не стра не и др жа ве чла ни це ЕУ, па се CIV 
при ме њу је и на те ри то ри ји ЕУ. Уред ба пред ви ђа да се од го вор ност же ле-
знич ког пре во зи о ца за ште те ко је пре тр пе пут ни ци и пр тљаг ре гу ли ше 
ди рект ном при ме ном од ре да ба CIV, јер је CIV укључен као до да так у Уред бу. 
Ме ђу тим, Уред ба са мо стал но уре ђу је од го вор ност же ле зни це за до дат на 
пра ва ко ја ни су пред ви ђе на у CIV, а ко ји ма се по бољ ша ва по ло жај пут ни ка 
у же ле знич ком пре во зу. 

Кључ не ре чи: од нос из ме ђу ме ђу на род не кон вен ци је и Уред бе 1371/2007, 
на кна да ште те у слу ча ју „ви ше си ле”.

УВОД

Још је по чет ком де ве де се тих го ди на про шлог ве ка, под ути ца јем по ли-
ти ке за шти те по тро ша ча, у ЕУ по кре ну та ини ци ја ти ва за ши ром за шти том 
пра ва пут ни ка у свим гра нам пре во за. Пр ви ко ра ци су пред у зе ти у обла сти 
ва зду шног са о бра ћа ја, у ко ме пре воз пут ни ка је сте нај за сту пље ни ји, па су 
по узо ру на пра ви ла о за шти ти пут ни ка у ва зду шном са о бра ћа ју у ве ћој или 
ма њој ме ри ка сни је до но ше на пра ви ла и за дру ге обла сти са о бра ћа ја. Ме-
ђу на род ни пре воз пут ни ка у же ле знич ком са о бра ћа ју уре ђен је Кон вен ци јом 
о ме ђу на род ним пре во зи ма же ле зни ца ма (Con ven tion con cer ning in ter na ti o nal 
tran sport by rail) ko ja је до не та 1980. и то До дат ком А Јед но о бра зним пра ви-

1 Рад је по све ћен про јек ту „Прав на тра ди ци ја и но ви прав ни иза зо ви” чи ји је но си лац 
Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду.
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ли ма CIV ко ји чи не део конвенцијеCOTIF.2 CO TIF је ме њан Про то ко лом из 
Виљ ну са 1999. (Pro to col for the mo di fi ca tion of the Con ven tion con cer ning in ter-
na ti o nal tran sport by rail)3. CO TIF из 1999. уре ђу је сва пи та ња ме ђу на род ног 
же ле знич ког пре во за ко ји се од ви ја из ме ђу др жа ва чла ни ца ове кон вен ци је. 
ЕУ је при хва ти ла ову кон вен ци ју 2011. го ди не.4 

На тај на чин је кон вен ци ја CO TIF по ста ла ин те грал ни део ко му ни тар ног 
прав ног по рет ка, па се при ме њу је и члан 216. /2УФЕУ по ко ме спо ра зу ми 
ко је за кљу чи Уни ја ве зу ју ин сти ту ци је Уни је и др жа ве чла ни це, а то зна чи 
да ме ђу на род но пра во има при мат над се кун дар ним ко му ни тар ним пра вом. 

У ЕУ пре воз пут ни ка је ре гу ли сан Уред бом 1371/2007.5 По што оба до-
ку мен та ре гу ли шу исту ма те ри ју, а на сна зи су и CO TIF и Уред ба, на чел но 
пи та ње је, ако по сто је раз ли чи та ре ше ња у тим до ку мен ти ма, шта се при-
ме њу је пр во.6 Да ли по сто ји су коб се кун дар ног за ко но дав ства и ме ђу на род не 
кон вен ци је? Оп шти став је да се пр во при ме њу је ме ђу на род на кон вен ци ја. 
У кон крет ном слу ча ју срећ но и до бро ре ше ње је у из ри чи том ста ву Уред бе по 
ко ме се у слу ча ју да и Уред ба и CO TIF ре гу ли шу исти од нос, при ме њу је од-
ред ба из CO TIF-а, од но сно Уред ба се ди рект но по зи ва на при ме ну од ред бе 
CO TIF-а, чи ме се спре ча ва су коб два из во ра пра ва, а Уред бом се са мо стал-
но уре ђу ју дру га пи та ња ко ја CO TIF-ом ни су уре ђе на и то су по пра ви лу 
до дат на пра ва пут ни ка ко јим се уна пре ђу је њи хов по ло жај у пра ву ЕУ. 

У обла сти од го вор но сти и на кна де ште те про блем је ре шен,је р Уред ба 
упу ћу је да се ова пи та ња ре гу ли шу пре ма CO TIF-у тј. JP CIV ко ји су у ви ду 
анек са до да ти тек сту Уред бе.7 Овом Уред бом се да ју ве ћа пра ва пут ни ци-
ма у од но су на ре ше ња из ме ђу на род не кон вен ци је. Ни је про блем ка да се 
ме ђу на род ном кон вен ци јом да је ми ни мум пра ва (што зна чи ре ла тив ну ко-
гент ност нор ме што је у кон вен ци ја ма ко ји ма се ре гу ли ше пре воз ре до ван 
слу чај) јер се пра вом ЕУ тј. Уред бом да ју ве ћа пра ва пут ни ци ма.

Ме ђу тим, ако ме ђу на род на кон вен ци ја са др жи кла сич ну ко гент ну нор му 
(не ре ла тив но ко гент ну као у прет ход ном слу ча ју) не би се сме ло раз ли ко-
ва ти пра во ЕУ од ме ђу на род не кон вен ци је, да се та два пра ва не би на шла 

2 Ју го сла ви ја је ра ти фи ко ва ла ЦО ТИФ 1984. Сл. лист СФРЈ. 
3 Про то кол сту пио на сна гу 2006. а Ср би ја га усво ји ла 2007., За кон о потврђи ва њу Про-

то ко ла, „Сл. гла сни ка“ РС. 
4 Jean-Luc Du fo ur naud, Ac ces sion of the Eu ro pean Union to the Con ven tion con cer ning 

In ter na ti o nal Car ri a ge by Rail(CO TIF), , www.cit-rail.org/me dia)
5 Уред ба (ЕЗ) бр. 1371/2007. Европ ског пар ла мен та и са ве та о пра ви ма и оба ве за ма 

пут ни ка у же ле знич ком са бра ћа ју, „Сл. лист“ ЕУ Л 315/14.
6 Ду шан ка Ђур ђев, Прав но ре гу ли са ње же ке знич ког пре во за пут ни ка у ЕУ, Збор ник 

ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду, вол. 43, бр. 1, 2009., стр. 67-84.
7 JP CIVсу До да так А уз CO TIF: Је дин стве на пра ви ла за уго вор о ме дју на род ном пре-

во зу пут ни ка и пр тља га же ле зни цом. Тај До да так CIV пред ста вља ујед но и До да так I Уред би 
1371/2007.
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у ко ли зи ји. Уко ли ко би се де си ло да се на кнад ни про пис ЕУ раз ли ку је од 
ре ше ња ме ђу на род не кон вен ци је ко ју је при хва ти ла ЕУ и др жа ве чла ни це, 
на кнад ни се кун дар ни из вор не би био ва љан и о то ме би ре ша вао суд.8 
За шти та пра ва пут ни ка ни је се зна чај ни је ме ња ла у ре ви зи ја ма CO TIF-а од 
1980. до 1999. 

У Пре ам бу ли Уред бе се ис ти че да је у окви ру за јед нич ке са о бра ћај не 
по ли ти ке ва жно да се за шти те пра ва пут ни ка у же ле знич ком са о бра ћа ју и 
по бољ ша ква ли тет же ле знич ког пут нич ког пре во за, ка ко би се под ста као 
же ле знич ки са о бра ћај у од но су на дру ге ви до ве пре во за. Ја ча ње пра ва пут-
ни ка зна чи, из ме ђу оста ло, и до ступ ност ин фор ма ци ја о услу га ма пре во за, 
а пра ва пут ни ка се за сни ва ју на пра ви ли ма пред ви ђе ним у До дат ку А – Је дин-
стве ним пра ви ли ма за уго вор о ме ђу на род ном пре во зу пут ни ка и пр тља га 
же ле зни цом (JP CIV). У тач ци 6. пре ам бу ле Уред бе у ко јој се го во ри о пра-
вилима CIV се до да је да је по жељ но да се под руч је при ме не Уред бе про ши-
ри не са мо на пут ни ке у пре ко гра нич ном не го и пут ни ке у уну тра шњем 
же ле знич ком са о бра ћа ју. 

Уред бом се уре ђу ју сле де ћа пи та ња:
– од го вор ност же ле знич ког пре во зи о ца у слу ча ју те ле сне по вре де и смр ти 

пут ни ка,
– оси гу ра ње од го вор но сти же ле знич ког пре во зи о ца,
– пра ва пут ни ка у слу ча ју ка шње ња,
– за шти та и по моћ пут ни ци ма с ин ва ли ди те том,
– за кљу чи ва ње уго во ра, из да ва ње ка ра та, ра чу нар ски си стем ин фор ми са ња,
– оба ве за же ле зни це да обез бе ди без бед ност пре во за.

До но ше њем ове Уред бе ЕУ је пре у зе ла над ле жно сти у уре ђе њу од го-
вор но сти же ле знич ког пре во зи о ца, ко је је до та да би ло у над ле жно сти др-
жа ва чла ни ца. Ме ђу на род ни пре воз пут ни ка и пр тља га је ре гу ли сан прави-
лима CIV, а Уред ба ре гу ли ше са др жин ски иста пи та ња ко ја су ре гу ли са на 
CIV-ом чи је су уго вор не стра не и др жа ве чла ни це ЕУ, па се CIV примењује 
и на те ри то ри ји ЕУ. Уред ба пред ви ђа да се од го вор ност же ле знич ког пре во-
зи о ца за ште те ко је пре тр пе пут ни ци и пр тљаг ре гу ли ше ди рект ном при ме-
ном од ре да ба CIV, јер је CIV укључен као до да так и у Уред бу, што је до бро 
ре ше ње, јер обез бе ђу је је дин стве на пра ви ла за од го вор ност пре во зи о ца за 
смрт и по вре де пут ни ка, у до ма ћем и ме ђу на род ном пре во зу пут ни ка и пр тља-
га уну тар ЕУ, али и из ме ђу ЕУ и тре ћих др жа ва. Ва зно је ис та ћи да Уред ба 
са мо стал но уре ђу је од го вор ност же ле зни це за до дат на пра ва ко ја ни су пред-
ви ђе на у CIV, а ко ји ма се по бољ ша ва по ло жај пут ни ка у же ле знич ком пре-
во зу. Та ко се у по гла вљу I B пред ви ђа ју пра ви ла о од го вор но сти же ле зни це 

8 Ни ко ле та Ра ди о нов, Же ље знич ки про мет, Еу роп ско про мет но пра во, За греб, 2011., 
стр. 118.
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за ка шње ње, про пу шта ње ве зе и от ка зи ва ње пу то ва ња. Ова Уред ба је пра-
вље на по узо ру на од го ва ра ју ћу Уред бу 261/2004 у ва зду шном са о бра ћа ју, 
ма да је сло же ни ји од нос из ме ђу ме ђу на род не кон вен ци је и Уред бе у ва зду-
шном са о бра ћа ју.9 

У од но су на CIV, Уред бом су про ши ре на и по ја ча на пра ва пут ни ка, а 
раз лог је не са мо у по тре би да се у ве ћој ме ри за шти те ин те ре си по тро ша ча 
(пут ни ка) већ и да се по ве ћа кон ку рент ност же ле знич ког у од но су на друм-
ски са о бра ћај. По себ на па жња је по све ће на у Уред би пра ви ма пут ни ка у 
слу ча је ви ма ка шње ња пре во за, от ка за ног пре во за и гу бит ка ве зе за на ста вак 
пу то ва ња, јер су та кви слу ча је ви нај че шћи у же ле знич ком пре во зу. У Уред-
би се ова пи та ња ре гу ли шу у по гла вљу III, IV и V.

Од го вор ност за ка шње ње 

У на че лу у тран спорт ном пра ву се пи та њи ма ште та због за ка шње ња 
по све ћу је ма ња па жња не го ре гу ли са њу на кна де ште те за смрт и по вре де 
пут ни ка. Прав ном ре гу ли са њу од го вор но сти за ка шње ње се ре ла тив но ка сно 
и вр ло огра ни че но при сту пи ло. До ревизијe CIV 1999. го ди не ни је ова ма те-
ри ја би ла пред мет уни фи ка ци је, па је у вер зи ји CIV из 1980. би ло пред ви ђе но 
да се упу ћу је на на ци о нал но пра во др жа ве у ко јој се не сре ћан слу чај де сио.

Тач но је да су ште те због за ка шње ња ма њег зна ча ја од ште та ко је на ста ју 
услед смр ти или по вре де пут ни ка, ме ђу тим, од го вор ност за за ка шње ње за-
слу жу је прав но ре гу ли са ње, јер се че сто по ја вљу је у прак си, а и пред ста вља 
об лик не у ред ног ис пу ње ња јед не од уго вор них оба ве за уред ног и бла го вре-
ме ног пре во за пут ни ка.

У ре ви зи ји CIVиз 1999. су пред ви ђе на из ве сна пра ви ла за не ке слу ча је ве 
ка шње ња и она су као до да так по ста ла са став ни део Уред бе.

Члан 32. До дат ка и на сло ва IV по гла вља и Уред бе гла си:
1. „Пре во зник је пут ни ку од го во ран за ште ту ко ја на ста не он да ка да се 

воз уки не или ка да ка сни, па пут ник про пу сти ве зу и пу то ва ње не мо же на-
ста ви ти исти дан или пак ако због да тих окол но сти не ма сми сла зах те ва ти 
да се пу то ва ње на ста ви исти дан. На кна да ште те об у хва та тро шко ве при ме-
ре ног сме шта ја и тро шко ве при ме ре ног оба ве шта ва ња ли ца ко ја су оче ки-
ва ла пут ни ка.

2. Пре во зник се осло ба ђа од те од го вор но сти он да ако до уки да ња во за, 
ка шње ња или про пу шта ња ве зе до ђе због јед ног од сле де ћих раз ло га:

а) Због окол но сти ко је ни су ве за не за же ле знич ки про мет, а ко је пре во-
зник упр кос то ме што је у да тим окол но сти ма пред у зео све по треб не ме ре, 
ни је мо гао из бе ћи ни ти спре чи ти њи хо ве по сле ди це;

9 Ви ше о ово ме Ду шан ка Ђур ђев, Екс клу зив ност Мон тре ал ске кон вен ци је и ко му ни-
тар но пра во, Збо р ник ра до ва Прав ног фа кул те та, Но ви Сад 2015., вол. 49, бр. 1, стр. 33-48.
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б) Због кри ви це пут ни ка;
ц) Због по на ша ња тре ће стра не ко је пре во зник упр кос то ме што је у 

да тим окол но сти ма пред у зео све по треб не ме ре ни је мо гао из бе ћи ни ти 
спре чи ти њи хо ве по сле ди це…”

По узо ру на ре ше ња у ва зду шном са о бра ћа ју, пред ви ђе на су у Уред би 
ши ра пра ва пут ни ка у слу ча ју ка шње ња у по ла ску, от ка за ног пре во за или 
гу бит ка ве зе за на ста вак пу то ва ња.

Мо дел за ре ше ње број них пи та ња је би ла Уред ба 261/2004 у ва зду шном 
са о бра ћа ју, ма да по сто је и раз ли ке. У са мом тек сту Уред бе, по гла вље IV но си 
на зив „Ка шње ње, про пу шта ње ве зе и ис кљу че ње во зо ва” и у чла но ви ма 15. 
до 19. се ши ре ре гу ли ше од го вор ност за ка шње ње, пропушт eне ве зе и ис кљу-
че ње во зо ва. Су шти на је у то ме да ако се мо же оче ки ва ти ка шње ње ду же од 
60 ми ну та пут ник мо же да тра жи по вра ћај пу ног из но са це не пре во зне кар те 
и то за део пу та ко ји ни је оства рен, мо же да на ста ви во жњу про ме ње ном тра-
сом пр вим сле де ћим во зом или да на ста ви во жњу про ме ње ном тра сом ка-
сни је по свом из бо ру.10

У сле де ћем чла ну 17. се ре гу ли ше од ште та за це ну пре во за и то бли жи 
усло ви за слу чај да за ка шње ње ни је вра ћен из нос це не пре во зне кар те у скла-
ду са чла ном 16, про пи су ју ћи да се да је 25% це не кар те за ка шње ње од 60 
до 119 мин., а 50% за ка шње ње пре ко 120 мин. Пред ви ђе на су и пра ви ла за 
слу чај ка шње ња у ви ду пру жа ња од го ва ра ју ће по мо ћи.11 

Ка да се упо ре де ре ше ња у до дат ку I уз Уред бу а то су пре у зе та правила 
CIV и ре ше ња у са мом тек сту Уред бе, мо же се кон ста то ва ти да су у Уред би 
да та ши ра пра ва пут ни ци ма за слу чај ка шње ња не го у CIV.12 

Мо гу ћи про блем у при ме ни је што Уред ба у чла ну 17. о од ште ти ко ја 
се да је за слу ча је ве ка шње ња не го во ри о раз ло зи ма за осло бо ђе ње же ле зни це 
о од го вор но сти. Ме ђу тим, у До дат ку I по гла вље II члан 32. ко ји но си на зив 
од го вор ност у слу ча ју уки да ња во за, ка шње ња или про пу шта ња ве зе се го-
во ри у тач ки 2. да се у овим слу ча је ви ма же ле знич ки пре во зи лац осло ба ђа 
од од го вор но сти из ме ђу оста лог и „због окол но сти ко је ни су ве за не за же ле-
знич ки про мет а ко је пре во зи лац упр кос то ме што је у да тим окол но сти ма 
пред у зео све по треб не ме ре, ни је мо гао из бе ћи ни от кло ни ти по сле ди це…”, 
да кле ра ди се о ви шој си ли.

10 Бли же ви де ти члан 16. Уред бе.
11 Члан 18 Уред бе пред ви ђа мо гућ ност да ва ња обро ка, сме шта ја у хо те лу, пре во за до 

ал тер на тив них ме ста итд.
12 CO TIF law and EC law re la ting to in ter na ti o nal car ri a ge by rail: are as of con flict and 

op ti ons for so lu ti ons fi le:///C:/Users/User/Dow nlo ads/CO TIF%20la w%20an d%20EC %20la w%20
-%202007%20(1).pd f
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Јед на суд ска пре су да је по ста ви ла пи та ње да ли же ле зни ца мо же да се 
по зо ве на ви шу си лу као основ за осло бо ђе ње од од го вор но сти за слу ча је ве 
ка шње ња.13 

По во дом зах те ва за на кна ду ште те у слу ча ју ви ше си ле ( for ce ma je u re) 
Суд прав де ЕУ у слу ча ју 509/11 од 26. сеп тем бра 2013. го ди не је пре су дио 
да је оба ве за пре во зни ка да на док на ди ште ту пут ни ку у слу ча ју ка шње ња, 
про пу шта ња во за или от ка зи ва ња и не мо же се осло бо ди ти ове од го вор но-
сти у слу ча ју for ce ma je u re пре ма Уред би (члан 17), јер Уред ба не пред ви ђа 
ни ка кву осло ба ђа ју ћу кла у зу лу, што се ти че на кна де ште те пут ни ку. Ко ми-
си ја ЕУ, ме ђу тим, не по др жа ва од лу ку Су да и сма тра да пра ви ло тре ба да 
бу де у скла ду са за ко но дав ством у ва зду шном са о бра ћа ју, где је пред ви ђе но 
осло бо ђе ње од од го вор но сти за на кна ду ште те у слу ча ју из ван ред них окол-
но сти 14 где се у чла ну 5. тач ка 3. ја сно пред ви ђа да ва зду шни пре во зи лац 
ни је ду жан да пла ти од ште ту, ако мо же да до ка зе да је до от ка зи ва ња ле та 
до шло због из ван ред них окол но сти ко је се ни су мо гле из бе ћи ни ти от кло-
ни ти по сле ди це. Да љим чла ном 7. је пред ви ђе но да у слу ча ју ус кра ћи ва ња 
укрцајa или от ка зи ва ња ле та, пут ни ци ко ји сти жу са за ка шње њем у од но су 
на пред ви ђен ред ле те ња, има ју пра во на од ште ту у из но си ма од 250 до 600 
евра за ви сно од ду жи не ле та. Суд прав де је дао ту ма че ње при ме не Уред бе 
261/2004, по ко јој ван ред не окол но сти осло ба ђа ју оба ве зе на ис пла ту па у-
шал ног из но са од 250 до 600, али оста је оба ве за пру жа ња по мо ћи пут ни ку 
(хра на , пи ће, сме штај пре ма чл. 5. и 9. Уред бе.15

Ау тор овог ко мен та ра сма тра да ни су упо ре ди ви ва зду шни и же ле знич-
ки са о бра ћај у овом слу ча ју, јер је ва зду шни пре воз опа сни ји, ве ли ке су 
раз да љи не у пи та њу и за ави о ком па ни је је ску пље да про на ђу ал тер на тив не 
на чи не да убла же не га тив не ефек те от ка зи ва ња или од ла га ња због ван ред них 
окол но сти. На про тив, же ле знич ки са о бра ћај омо гу ћа ва ве ћу флек си бил ност 
да огра ни че ште ту због ван ред них окол но сти. Ау тор сто га по др жа ва од лу-
ку су да у ca se509/11.16

Уред ба има за циљ да по бољ ша по ло жај по тро ша ча, а да је за ко но да вац 
хтео да огра ни чи оба ве зу же ле зни це у слу ча ју ви ше си ле, то би би ло ре че но 
у Уред би. За раз ли ку од Уред бе 261/2004 у ва зду шном са о бра ћа ју у ко јој се 
го во ри о ви шој си ли (члан 5. тач ка 3.), а и у Пре ам бу ли Уред бе 261/2004 се 

13 Ca se 509/11(2013 http://eur-lex.eu ro pa.eu /le gal-con tent/EN/TXT /?uri =CE LEX: 62011CJ-
0509)

14 Ра ди се о Уред би 261/2004.
15 The rights and obli ga ti ons of rail pas sen gers – Com mis sion draft in ter pre ta ti ve gu i de li nes 

on Re gu la tion 1371/2007Stav ko mi si je http://www.be uc.eu /pu bli ca ti ons/be uc-x-2015-029_up a_
rights_and_obli ga ti ons_of_rail_pas sen gers.pdf )

16 Dr  Je re mi as Prassl, Com pen sa tion for De layed  Rail Jo ur neys:EU  Pas sen ger Rights on 
Track ,http://eu to pi a law.co m/2014/01/15/com pen sa tion-for -de layed -rail-jo ur neys-eu -pas sen ger-
rights-on-track/
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на бра ја ју не ки до га ђа ји при ме ра ра ди ко ји би се мо гли тре ти ра ли као ви ша 
си ла, у Уред би 1371/2007 за же ле знич ки са о бра ћај не ма ни јед не речи о осно-
ви ма за осло бо ђе ње од од го вор но сти за ка шње ње.

Уред ба не са др жи ни јед но из у зе ће од пра ва на на кна ду ште те у слу ча-
је ви ма где је ка шње ње на ста ло услед ви ше си ле нпр. не по вољ ни вре мен ски 
усло ви, оште ће ње же ле знич ке ин фра струк ту ре итд.17 Ин те ре сант но је да је 
и у Ко ми си ји до шло до про ме не ми шље ња па је у са оп ште њу из 2015. по во-
дом ту ма че ња Уред бе 1371/2007, за у зет став да је на пр вом ме сту за шти та 
ин те ре са по тро ша ча, али да би тре ба ло раз ми сли ти о по нов ном уво ђе њу 
ви ше си ле као осно ва за осло бо ђе ње од од го вор но сти, јер се пре по зна ју не ке 
си ту а ци је у же ле знич ком са о бра ћа ју ко је су ван кон тро ле пре во зи о ца, за ко је 
не би тре ба ло да од го ва ра, а и у ду ху би би ло ре ше ња у оста лим са о бра ћај ним 
гра на ма где је ви ша си ла при зна та као раз лог за осло бо ђе ње од од го вор но сти.18 

Од го вор ност пре во зни ка за смрт и те ле сне по вре де пут ни ка 

У Уред би је пред ви ђе но: „Уз услов од ре да ба овог по гла вља и без об зи ра 
на на ци о нал не прав не про пи се ко ји пут ни ци ма одо бра ва ју знат ну на кна ду 
ште те, од го вор ност же ле знич ких пред у зе ћа у ве зи са пут ни ци ма и њи хо вим 
пр тља гом уре ђе на је у по гла вљи ма I, III и IV на сло ва V до дат ка 1. као и у 
на сло ви ма V и VI”.19 

По што је CIV постао са став ни део Уред бе као до да так I, основ од го вор-
но сти је ре гу ли сан чла ном 26. став 1 CIV iz1999. Члан 26. је цен трал на одред-
ба CIV, по што се у ње му ре гу ли ше прав на при ро да од го вор но сти за смрт и 
те ле сне по вре де пут ни ка.

У чла ну 26. се ја сно де фи ни ше шта се сма тра ште та ма због ко јих пут-
ни ци има ју од ре ђе на пра ва. Осим смр ти то су ра ња ва ње и сва ка дру га те ле-
сна или ду шев на по вре да пут ни ка, про у зро ко ва них не ким уде сом у то ку 
пре во за же ле зни цом, ко ји се де сио за вре ме док се пут ник на ла зио у ко ли ма, 
ула зио или из ла зио из њих, без об зи ра на то ко ја се же ле знич ка ин фра струк-
ту ра ко ри сти при то ме. 

За раз ли ку од ва зду шног са о бра ћа ја где је по јам те ле сне по вре де пут ни-
ка остао не пре ци зан, па је пред мет број них суд ских ту ма че ња, у же ле знич ком 

17 Dr Je re mi as Prassl, Com pen sa tion for De layed  Rail Jo u rr neys: EU Pas sen ger Rights on 
Track ,http://eu to pi a law.co m/2014/01/15/com pen sa tion-for -de layed -rail-jo ur neys-eu -pas sen ger-
rights-on-track/

18 Put ting pas sen gers first – new Com mis sion gu i de li nes sho uld help ra il ways ke ep up the 
good work 2015 http://www.cer.be/si tes/de fa ult/fi les/press-re le a se/150703_CE R_Press_re le a se_
PR R_Gu i de li nes.pd f 

19 Члан 11 Уред бе
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са о бра ћа ју је ја сно де фи ни са но да је те ле сна по вре да не са мо ра ња ва ње и 
фи зич ка по вре да не го и ду шев на по вре да ко је мо ра ју би ти по сле ди ца уде са 
тј. не срећ ног слу ча ја.20 

Да би же ле зни ца од го ва ра ла по треб но је да се ис пу не сле де ћи усло ви: 
1) Да је до шло до ште те због смр ти, те ле сне или ду шев не по вре де пут ни ка. 
2) Да се не срећ ни слу чај до го дио за вре ме бо рав ка пут ни ка у во зу или ње-
го вог ула ска или из ла ска из во за; 3) Да се не срећ ни слу чај до го дио у ве зи са 
же ле знич ким по го ном.

Од го вор ност је објек тив не при ро де, јер же ле зни ца од го ва ра због са ме 
чи ње ни це да је до ште те до шло због не срећ ног слу ча ја ко ји мо ра би ти у ве зи 
са же ле знич ким по го ном и то за вре ме док је пут ник бо ра вио у во зу или ула-
зио или из ла зио из ње га. Да би се осло бо ди ла од од го во р но сти, же ле зни ца 
се мо ра по зва ти на је дан од пред ви ђе них раз ло га за осло бо ђе ње (члан 26. 
тач ка 2.), да кле да до ка зе да ште та има дру ги узрок од оног ко ји је у са мом 
по го ну, а ти раз ло зи за осло бо ђе ње су кри ви ца или не нор мал но по на ша ње 
пут ни ка, по на ша ње тре ћег ли ца или окол но сти из ван же ле знич ког по го на 
ко је же ле зни ца ни је мо гла и по ред по треб не ма р љи во сти, ду жне па жње с об зи-
ром на окол но сти слу ча ја, да из бег не , ни ти да от кло ни њи хо ве по сле ди це.

Ве за из ме ђу не срећ ног слу ча ја и же ле знич ког по го на не мо ра би ти до-
ка за на по стро гом прин ци пу узроч но сти, што би оте жа ло по ло жај оште ће ног 
пут ни ка, већ је до вољ но да се ука же на по сто ја ње ве зе ко ја се по ре дов ном 
то ку ства ри мо гла де си ти. Те шко је прет по ста ви ти да не срећ ни слу чај, ко ји 
је у ве зи са же ле знич ким по го ном ни је и по сле ди ца опа сно сти по го на, да кле 
ни је у узроч ној ве зи. Циљ од ред бе о ве зи је да се олак ша по ло жај оште ће ног, 
што не ди ра у прин цип објек тив не од го вор но сти.

Пред ви ђе не су вр сте ште та и то смрт, те ле сне или ду шев не по вре де пут-
ни ка. Де фи ни са њем и ду шев них по вре да као ште та за ко је же ле зни ца од го-
ва ра, из бег нут је про блем са ко јим се су о ча ва ју пут ни ци у ва зду шном са о бра-
ћа ју, где ни је из ри чи то ре че но шта те ле сне по вре де об у хва та ју, од но сно не 
спо ми њу се ду шев не по вре де. Ма да ни у же ле знич ком са о бра ћа ју не ма је дин-
стве ног ста ва шта су ду шев не по вре де ,пре те же став да под ду шев ном по-
вре дом тре ба под ра зу ме ва ти пси хич ку по ре ме ће ност а не ду шев ну бол.21

У по гле ду дру гог усло ва а то је пи та ње је тра ја ња од го во р но сти у CIV 
је пред ви ђе но да се ште та до го ди ла за вре ме бо рав ка пут ни ка у во зу или 
ње го вог ула ска од но сно из ла ска из во за. Ни је на рав но датa де таљ ни ја де фи-
ни ци ја, па се у прав ној те о ри ји ја вља ју раз ли чи ти ста во ви. Под ула ском 
од но сно из ла ском сма тра се онај тре ну так кад по сто ји фи зич ки кон такт 

20 Ду шан ка Ђур ђев, По јам не срећ ног слу ча ја и те ле сне по вре де пут ни ка у ва зду шном 
са о бра ћа ју, Збор ник ра до ва Прав ног фа кул те та, Но ви Сад, 2014., вол. 48, бр. 2, стр. 77-91,

21 Mutz G., Die Haf tung der Ei sen bahn fur To tung und Ver let zung von Re i sen den im in ter na-
ti o na len Ei sen bahnper so nen ver ke hr nach dem Zu sat zu be re in kom men zur CI, Wi en, 1977., стр. 119.
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из ме ђу пут ни ка и во за нпр. ру ка на ква ки, но га на сте пе ни ку, одн кад је тај 
фи зич ки кон такт пре стао Та ко ђе се сма тра да по сто ји не сре ћан слу чај при-
ли ком ула ска од но сно из ла ска ако је фи зич ки кон такт пре ки нут услед па да 
а по вре да је на сту пи ла тек уда ром о пе рон.22 Ме ђу тим, ипак је у мно гим 
слу ча је ви ма у суд ској прак си за у зет став да од го вор ност же ле знич ког пре-
во зио ца по чи ње у оном тре нут ку ка да пут ник на кон што је ку пио кар ту, уђе 
у онај део ста ни це ко ји је од ре ђен за пут ни ке од но сно пре ста је ка да пут ник 
на пу сти део ста ни це од ре ђен за пут ни ке и пре да сво ју кар ту на из ла зној 
рам пи. У прав ној те о ри ји не ма је дин стве ног став о пи та њу вре ме на од го во-
р но сти и оно се кре ће од уског ту ма че ња да је то са мо вре ме од кад пут ник 
уђе у воз, док га не напусти,23 па до ши рег као у не мач кој те о ри ји где је же-
ле зни ца од го во р на и за вре ме док је пут ник на пе ро ну.

Тре ћи услов ко ји мо ра да по сто ји уз прет ход на два, за при ме ну пра ви ла 
о од го во р но сти по правилимаCIV гла си да је ште та про у зро ко ва на не срећ-
ним слу ча јем у ве зи са же ле знич ким по го ном, што зна чи да мо ра да по сто ји 
узроч на ве за из ме ђу ште те и не срећ ног слу ча ја у ве зи са же ле знич ким по-
го ном.

У прав ној те о ри ји пре о вла да ва ми шље ње да не срећ ни слу чај са др жи 
сле де ће еле мен те:24

Мо ра да се ра ди о до га ђа ју ко ји де лу је спо ља у од но су на оште ће ног. 
На овај на чин су ис кљу че не ште те ко је има ју узрок је ди но у пут ни ку нпр. 
мо жда на кап или по вре де ко је пут ник сам се би на не се.

До га ђај мо ра да де лу је из не на да и то де ло ва ње мо ра да бу де ло кал но и 
вре мен ски од ре ди во. Еле ме нат из не над но сти од но сно де ло ва ње до га ђа ја, 
зна чи да се до га ђај мо рао де си ти у ре ла тив но крат ком, огра ни че ном вре мен-
ском пе ри о ду ко ји мо же да об у хва ти не ко ли ко са ти. Ве ћи на струч ња ка је 
же ле ла да уве де овај еле ме нат из не над но сти у по јам не срећ ног слу ча ја да би 
се не дво сми сле но из у зе ле све бо ле сти ко је ни су по сле ди ца не срећ ног слу ча ја. 
Ште те ко је на ста ју у ду жем вре мен ском пе ри оду нпр. оште ће ње кич ме због 
че стог пу то ва ња во зом, ни су ти ме об у хва ће не.25

22 Mutz G op cit str. 145.
23 Rodiere R , Dro it des tran sports , III, No 1211, pre ma Ha en ni J., Ca r ri a ge by rail, In ter-

na ti o nal Encyclo pe dia of Co ma pa ra ti ve Law, 1972., стр. 45.
24 Fa vre J. Was ist ei nUn fall im Zu sam men hang mit dem Ei sen bahnbe tri eb im Sin ne des 

Zust zu be re in kom mens zur CIV, Ze itschrift fur den in ter na ti o na len Ei sen ba hnver ke hr, Bern 1971 
стр. 197, Mutz G. op cit. стр. 85, Ду шан ка Ђур ђев, Од го вор ност же ле знич ког пре во зи о ца, 
Бе о град 1987. стр 146.

25 Fa vre J., Was ist ein Un fall im Zu sam men hang mit dem Ei sen bahnbe tri eb im Sin ne des 
Zu sat zu be re in kom mens zur CIV, Ze itschrift fur den in ter na ti o na len Ei sen ba hnver ke hr, 1971 str 
209.; Mutz, Ger fried Übe re in kom men über die zi vil rec htlic he Haf tung für Schäden bei der Be-
förderung gefährlicher Güter auf der Straße, auf der Schi e ne und auf Bin nen schif fen (CRTD), in: 
Ze itschrift für den in ter na ti o na len Ei sen ba hnver ke hr (ZIn tE i senb) 1990., S. 32–48.
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По след њи еле ме нат пој ма не сре ћан слу чај је да до га ђај мо ра да иза зо ве 
ду шев не или те ле сне по вре де пут ни ка.

Ова квим од ре ђи ва њем пој ма не сре ћан слу чај ис кљу че не су ствар не 
бо ле сти и она те ле сна оште ће ња ко ја пут ник сам се би на мер но на не се при 
че му се не ка оште ће ња нпр. по вре да ока па и пре хла да мо гу сма тра ти не срећ-
ним слу ча јем уко ли ко су на ста ли као по сле ди ца из не над ног до га ђа ко ји је 
ма ни фе ста ци ја же ле знич ког по го на. Из овог про из и ла зи да не сре ћан слу чај 
тре ба схва ти ти у су бјек тив ном сми слу, на и ме као не сре ћан слу чај од ре ђе ног 
пут ни ка, а не у објек тив ном сми слу, као не сре ћан слу чај це лог во за тј. као 
до га ђа ја же ле знич ке не сре ће.26

Не срећ ни слу чај мо ра би ти у ве зи са же ле знич ким по го ном. Та по ве за-
ност мо ра да бу де вре мен ска и ме сна, по што же ле зни ца од го ва ра за не сре ћан 
слу чај ко ји пут ник до зи ви за вре ме бо рав ка пут ни ка у во зу или из ла ска одн. 
ула ска у воз ово, да кле, не би би ло по треб но да се на гла ша ва ве за а ако се то 
на ро чи то на ве де, то је због то га да се не срећ ни слу чај огра ни чи на уну тра-
шњу по ве за ност са же ле знич ким по го ном. Не срећ ни слу чај мо ра да узроч но 
по ти че из по гон ске опа сно сти тј. из вор но да по ти че из же ле знич ког по го на 
та ко би се нпр ис кљу чи ла уби ства у ку пеу. Уко ли ко пут ник до ка же окол но-
сти ко је го во ре пре ма оп штем жи вот ном ис ку ству о ве зи не срећ ног слу ча ја 
са же ле знич ким по го ном, же ле зни ца мо же да пре до чи раз ло ге из ко ји про-
из и ла зи да ова ква ве за у кон крет ном слу ча ју не по сто ји или да по сто ји је дан 
од раз ло га за осло бо ђе ње од од го во р но сти. Нпр. не сре ћан слу чај у спа ва ћим 
ко ли ма ко ји је на стао због на глог ко че ња во за, тре ба сма тра ти не срећ ним 
слу ча јем ко ји је у ве зи са же ле знич ким по го ном за ко ји же ле зни ца од го ва-
ра.27 Нер вни шок ко ји не ко ли це до жи ви због не срећ ног слу ча ја не ког дру гог 
ли ца ко је му је бли зак срод ник а ко је пу ту је с њим за јед но, мо же да се тре-
ти ра као не сре ћан слу чај у ве зи са же ле знич ким по го ном.28 Али, нер вни шок 
срод ни ка ко ји на ста не на вест о не срећ ном слу ча ју пут ни ка ни је ре гу ли сан 
CIV, по што се ре гу ли ше са мо ште та на ста ла пут ни ку.

Ка у зал на ве за не по сто ји кад се ра ди о по сле дич ним ште та ма, нпр. ка да 
пут ник у не срећ ном слу ча ју у ве зи са же ле знич ким по го ном бу де не знат но 
по вре ђен, али на пу ту за бол ни цу до зи ви су дар и смрт но стра да. 

На ве де ни при ме ри ука зу ју на про блем узроч не ве зе. Ме ђу број ним раз-
ло зи ма ко ји мо гу да до ве ду до на сту па ња ште те тре ба ода бра ти је дан. По 
те о ри ји аде кват не узр оч но сти, ко ја је ши ро ко при хва ће на у фран цу ском и 
не мач ком пра ву, узро ком се сма тра са мо онај до га ђа чи јем ре дов ном де ло ва њу 
од го ва ра кон крет на ште та, ко ји је по сво јој при ро ди аде ква тан на ста лој 

26 Edlbac her O., Die Haf tung der Ei sen bahn fur To tung und Ver let zung von Re i sen den im 
Rah men der CIV, , Ze itschrift fur den in ter na ti o na len Ei sen ba hnver ke hr, 1966., стр. 150.

27 R van Roy op. cit., стр. 438 .
28 Mutz G op. cit стр. 88.
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ште ти. Од го во р ност би на ста ла са мо по оном узро ку ко ји је по обич ном то ку 
ства ри, по здра вом ра зу му и пре ма оп штем ис ку ству, по го дан да иза зо ве 
на ста лу ште ту.

Фор му ла ци ја не сре ћан слу ча ју у ве зи са же ле знич ким по го ном зна чи 
да се ра ди о објек тив ној од го во р но сти. Ако се твр ди да је пред ви ђе на објек-
тив на од го вор ност утвр ђе на за то што же ле знич ки по гон укљу чу је из ве сне 
опа сно сти ло гич но се чи ни да се зах те ва ка у зал на ве за из ме ђу ште те и не-
срећ ног слу ча ја, с тим што не сре ћан слу чај мо ра би ти у ве зи са же ле знич ким 
по го ном, ина че би же ле зни ца од го ва ра ла за све што мо же да се де си за вре-
ме бо рав ка пут ни ка у во зу или ње го вог из ла ска или ула ска у воз. 

Опа сност да се по јам не сре ћан слу чај у ве зи са же ле знич ким по го ном 
ту ма чи пре ши ро ко у ко рист оште ће ног пут ни ка, убла же на је та ко што се 
же ле зни ца мо же по зва ти на раз ло ге за осло бо ђе ње од од го во р но сти. Же ле-
знич ки пре во зи лац од го ва ра увек уко ли ко се аде кват ни ка у зал ни од нос 
из ме ђу не срећ ног слу ча ја и по гон ске опа сно сти не сма тра пре ки ну тим не ким 
раз ло гом за осло бо ђе ње од од го во р но сти. Циљ је да же ле зни ца од го ва ра ако 
је ште та по сле ди ца по гон ске опа сно сти.

Осно ви за осло бо ђе ње же ле зни це од од го во р но сти

Од го во р ност за на кна ду ште те по на че лу објек тив не од го вор но сти на-
ста је ако из ме ђу штет не рад ње и ште те по сто ји аде кват на узроч на ве за. 
Осло ба ђа ју ћи раз ло зи за на кна ду учи ње не ште те мо же да пред ста вља са мо 
та ква чи ње ни ца ко ја пре ки да узроч ну ве зу из ме ђу штет ног до га ђа ја и учи-
ње не ште те.

Пре ма оп ште усво је ним прав ним пра ви ли ма уго вор ног пра ва као раз-
ло зи за осло бо ђе ње се и у же ле знич ком пра ву ја вља ју ви ша си ла, кри ви ца 
одн по на ша ње пут ни ка и рад ња тре ћег ли ца. 

Ви ша си ла 

Као и сви но ви ји ме ђу на род ни до ку мен ти и у Уред би се не упо тре бља ва 
овај оп шти по јам не го се да је опи сна де фи ни ци ја овог осно ва за осло бо ђе ње: 
„Же ле зни ца се осло ба ђа од го вор но сти ако је не сре ћан слу чај про у зро ко ван 
окол но сти ма из ван оба вља ња пре во за ко ји же ле зни ца и по ред по треб ног 
на сто ја ња, има ју ћи у ви ду осо бе ност слу ча ја, ни је мо гла да из бег не ни ти да 
от кло ни њи хо ве по сле ди це.29

Из ри чи то је на ве ден еле ме нат „окол но сти из ван же ле знич ког по го на” 
тј. ути цај спо ља. На овај на чин је ре че но да же ле зни ца тре ба да од го вор за 
тзв „уну тра шњи слу чај” тј. да се не мо же осло бо ди ти од од го во р но сти ако 

29 Члан 26 тач ка 2. под а. До да та ка I уз Уред бу.
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се не сре ћан слу чај мо же све сти на уну тра шњи слу чај тј.. на не из бе жан по гон-
ски ри зик. То зна чи да се же ле зни ца не мо же осло бо ди ти од од го во р но сти 
ако се не сре ћан слу чај мо же све сти на гре шку у ста њу же ле знич ког по стро-
је ња или во зи ла или на за ка зи ва њу ра да уре ђа ја же ле зни це. За ова кву вр сту 
гре ша ка же ле зни ца од го ва ра и кад би би ле не из бе жне и код при ме не ду жне 
па жње.

Кри ви ца пут ни ка 

Дру ги основ за осло бо ђе ње же ле зни це од од го вор но сти је пред ви ђен 
фо р му ла ци јом чла на 26. тач ка 2. под б. и гла си да ће се же ле зни ца осло бо-
ди ти од од го вор но сти у ме ри у ко јој до не сре ће до ђе пут ни ко вом кри ви цом. 

По ста вља се пи та ње у че му је раз ли ка из ме ђу кри ви це пут ни ка и ви ше 
си ле она ко ка ко је де фи ни са на у чла ну 26. тач ка 2. под а. Би ло је пред ло га 
у то ку ра да на Кон вен ци ји да се кри ви ца пут ни ка под ве де под ви шу си лу. Ме-
ђу тим, из дво је но је, јер по сто је раз ли ке. Иа ко је за јед нич ка и за ви шу си лу 
и кри ви цу пут ни ка спо ља шност у од но су на же ле знич ки по гон, раз ли ка је 
што се код ви ше си ле тра жи да до га ђај ни је мо гао да се из бег не и по сле ди це 
от кло не, а код кри ви це пут ни ка се не тра зи не из бе жност до га ђа ја и нео т кло-
љи вост по сле ди ца. Пре ма то ме, код ви ше си ле су прет по став ке ко је се зах те-
ва ју ши ре. На мер но је из дво је на кри ви ца пут ни ка као основ за осло бо ђе ње 
од од го вор но сти, јер је те рет до ка зи ва ња же ле зни це те жи ка да се по зи ва на 
ви шу си лу.

Ка да је не сре ћан слу чај на стао кри ви цом пут ни ка, же ле зни ца се осло ба ђа 
де ли мич но или пот пу но. Ис кљу чи ва кри ви ца пут ни ка осло ба ђа же ле зни цу 
пот пу но од од го вор но сти а са деј ство рад ње же ле зни це и кри ви це пут ни ка 
до во ди до по де ле од го вор но сти.

По на ша ње тре ћих ли ца

Ако до не сре ће до ђе због по на ша ња тре ће стра не ко је пре во зи лац упр кос 
то ме што је у да тим окол но сти ма пред у зео све по треб не ме ре, ни је мо гао 
из бе ћи ни ти спре чи ти њи хо ве по сле ди це, же ле зни ца се мо же осло бо ди ти 
од го вор но сти. Дру го пред у зе ће ко је ко ри сти исту же ле знич ку ин фра струк-
ту ру не сма тра се тре ћом стра ном, па у том слу ча ју пре во зи лац има пра во 
да од ње га за тра жи ре грес.

Ако се упо ре ди са фор му ла ци јом ви ше си ле, ви ди се да се исти усло ви 
тра же за оба осно ва за осло бо ђе ње од од го вор но сти. Пи та ње је за што је по-
на ша ње тре ћег ли ца из дво је но у по се бан основ за осло бо ђе ње од од го вор но сти. 
Раз лог је у то ме што се под ви шом си лом у не ким прав ним си сте ми ма схва-
та са мо при род ни до га ђај а не и људ ске рад ње. Act of God у ан гло сак сонс ком 
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пра ву. Пре ма то ме, да би се из бе гле мо гу ће не ја сно ће у оним прав ним си-
сте ми ма у ко ји ма ни је ја сно да ли се под по јам ви ше си ле свр ста ва ју и по ред 
при род них до га ђа и људ ске рад ње, из дво је но је по на ша ње тре ћих ли ца у 
по се бан основ. Не ма зна ча ја да ли је по на ша ње скри вље но или ни је. Као 
основ за осло бо ђе ње узи ма се у об зир сва ко по на ша ње а то су рад ње али и 
про пу шта ње рад њи. же ле зни ца од го ва ра у пот пу но сти ка да је до шло до 
са кри ви це у про у зро ко ва њу ште те и са ње не стра не и са стра не тре ћег ли ца. 
Ако је рад ња тре ћег ли ца са мо де ли мич но про у зро ко ва ла ште ту, то не ма за 
по сле ди цу ума ње ње од го вор но сти же ле зни це, већ же ле зни ци у пот пу но сти 
од го ва ра. Же ле зни ца тре ба да до ка зе да је ис кљу чи ви узрок ште те по на ша ње 
тре ћег и да она то ни је мо гла да из бег не и от кло ни по сле ди це. Ако же ле зни-
ца не мо же да се осло бо ди од го вор но сти због то га што по на ша ње тре ћег 
ни је је ди ни узрок ште те, же ле зни ца од го ва ра за це ло куп ну ште ту пре ма 
овом чла ну CIV. По што се у CIV ре гу ли шу са мо прав ни од но си из ме ђу же-
ле зни це и пут ни ка, ни је ре гу ли са но пра во на ре грес пре ма тре ћим ли ци ма, 
али же ле зни ца мо же то пра во да оства ри на осно ву на ци о нал ног пра ва.

Ако пре воз оба вља не ко ли ко уза стоп них пре во зи ла ца на осно ву је дин-
стве ног уго во ра о пре во зу, у слу ча ју смр ти или те ле сне по вре де пут ни ка 
би ће од го во ран онај пре во зи лац ко ји је на осно ву уго во ра пре у зео пре воз то ком 
ко га се до го ди ла не сре ћа. Ако у слу ча ју не сре ће пре воз не оба вља пре во зи-
ла не го из вр сни пре во зи ла, та да су оба пре во зи о ца со ли дар но од го вор ни.30

У по гле ду на кна де ште те31 пред ви ђе но је да се да је на кна да за ште те 
у слу ча ју смр ти пут ни ка, у слу ча ју по вре де пут ни ка и на кна да дру ге ште те 
(на ро чи то се то од но си на ду шев ну и фи зич ку ште ту и ште ту због естет ских 
оште ће ња).

Да би се да ло од го ва ра ју ће обе ште ће ње по треб но је да се утвр ди вр ста 
ште те ко ју тре ба на док на ди ти, ви си на ште те и ви си на на кна де ште те. Због 
то га што се на ци о нал ни про пи си у овом по гле ду знат но раз ли ку ју, ни је по-
стиг ну та пот пу на уни фи ка ци ја, не го је у не ким слу ча је ви ма (члан 29) пред-
ви ђе но упу ћи ва ње на на ци о нал но пра во.

Не ула зе ћи у де та ље на кна де ште те, мо же се ука за ти на не ка на чел на 
пра ви ла: 

– На кна да ште те је по сво јој при ро ди нов ча на.
– Не ма зна ча ја за од ме ра ва ње на кна де ште те да ли је же ле зни ца пут-

ни ка пре ве зла бес плат но или уз на кна ду. На кна да не сме да бу де сма ње на 
обра зло же њем да је пре воз био бес пла тан .

– Не до во ди до сни же ња на кна де ште те окол ност да је по сто ја ла са кри-
ви ца тре ћег ли ца. Уко ли ко је не сре ћан слу чај на стао ис кљу чи во по на ша њем 

30 Ча н 26. тач ка 5.
31 Чл. 27, 28, 29 , 30, 31.
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тре ћег ли ца а да је то би ло не из бе жно и нео т кло њи во, же ле зни ца се осло ба-
ђа од го вор но сти у пот пу но сти. Ме ђу тим, уко ли ко од го вор ност же ле зни це 
ни је ис кљу че на, по што се не срећ ни слу чај не сво ди ис кљу чи во на кри ви цу 
тре ћег ли ца, он да же ле зни ца од го ва ра у пот пу но сти али мо же да се ре гре сира 
од тре ћег ли ца, али то ни је ре гу ли са но у CIV.

– Сте пен кри ви це же ле зни це ко ја је од го вор на за на ста лу ште ту тре ба 
да бу де узет у об зир са мо кад се утвр ђу је на кна да ште те ко ја је про у зро ко-
ва на на ме ром или гру бом не па жњом же ле зни це.

– Же ле зни ца је пот пу но или де ли мич но осло бо ђен од од го вор но сти у 
ме ри у ко јој се не срећ ни слу чај мо же све сти на кри ви цу пут ни ка. На кна да 
ште те се утвр ђу је пре ма утвр ђе ном сте пе ну са кри ви це и пре ма из ра чу на тој 
ви си ни ште те тако да ако је са кри ви ца у не срећ ном слу ча ју 1/3, он да и на кна-
да ште те из но си 1/3.

– Док су чла но ви ма 27. и 28. из ри чи то ре гу ли са на пра ва на на кна ду 
ште те у слу ча ју смр ти од но сно по вре де пут ни ка, до тле се чла ном 29. упу-
ћу је на при ме ну на ци о нал ног пра ва за оства ри ва ње оста лих ште та. Ма да се 
не на во ди ко је би то би ле ште те, прак са по ка зу је а то је и у прет ход ним 
тек сто ви ма ова Кон вен ци је био на ве де но, да се ра ди на ро чи то о ду шев ној и 
фи зич кој ште ти pre ti um do lo ris као и ште ти због естет ских оште ће ња.

– Док се чла но ви ма 27. и 28. прак тич но ре гу ли ше на кна да ма те ри јал не 
ште те ко ја на ста је због смр ти или по вре де пут ни ка, слу ча је ви на кна де дру гих 
штет них по сле ди ца као нпр. фи зич ки и пси хич ки бол, естет ска оште ће ња 
су на зва не „дру ге вр сте ште та”.

У по гле ду об ли ка на кна де ште те ре ле ван тан је члан 30. у ко ме је пред ви-
ђе но да се на кна да ште те за смрт и те ле сну по вре ду пут ни ка мо ра ис пла ти ти 
у па у шал ном из но су, али ако се у про пи си ма по је ди них др жа ва пред ви ђа 
ис пла та рен те, та да се на кна да ис пла ку је у том об ли ку ако за тра жи пут ник

Што се ти че ви си не на кна де ште те пре ма чла ну 30. ст. 2. мак си мал ни 
из нос на кна де ште те се утвр ђу је пре ма на ци о нал ном пра ву ко је у кон крет-
ном слу ча ју до ла зи до при ме не. Ме ђу тим, Уред бом је пред ви ђе на гор ња 
гра ни ца од го вор но сти же ле зни це за ште те на ста ле због те ле сне по вре де и 
оште ће ња здра вља у из но су од 175.000 СПВ по пут ни ку у па у шал ном из но су 
или у ви ду рен те, у слу ча ју ка да на ци о нал но пра во пред ви ђа ни жи из нос на-
кна де ште те. Пут ни ци ма при па да и пра во на на кна ду дру гих ште та ко је су 
пред ви ђе не чла ном 29. ако је то пред ви ђе но на ци о нал ним за ко но дав ством 
и за њи хо ву на кна ду не ва жи ли мит од 175.000 СПВ не го се на док на ђу ју до 
пу ног из но са.

Гра ни ца од го вор но сти пред ви ђе на Уред бом се не при ме њу је уко ли ко 
је ште та на ста ла као по сле ди ца на ме ре или без об зир но и са зна њем да би 
та ква ште та мо гла на ста ти. Од ред бе о од го вор но сти су ре ла тив но ко гент не 
при ро де. Пре ма чла ну 6. Уред бе оба ве зе пред ви ђе не овом Уред бом пре ма 
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пут ни ци ма не мо гу се уго во ром ис кљу чи ти или огра ни чи ти, али је мо гу ће 
да же ле зни ца по ну ди усло ве уго во ра ко ји су за пут ни ка по вољ ни ји од ре ше ња 
у Уред би нпр. по ви си ти гра ни цу од го вор но сти или при хва ти ти дру ге усло-
ве ко ји ма се по бољ ша ва по ло жај пут ни ка. Ре ла тив на ко гент ност од ред би о 
од го вор но сти пре во зи о ца је пред ви ђе на и у Уред би о ва зду шном пре во зу.

У Уред би је чла ном 12. пред ви ђе но оба ве зно оси гу ра ње од од го вор но сти 
же ле знич ког пре во зи о ца за ште те због смр ти или те ле сне по вре де до из но-
са огра ни че ња пред ви ђе ног Уред бом. По ред оба ве зног оси гу ра ња, мо гућ је 
и дру ги вид: фи нан сиј ска га ран ци ја, јем ство бан ке, као по кри ће сво је од го-
вор но сти. Уво ђе њем оба ве зног оси гу ра ња од го вор но сти пре во зни ка и стал ном 
кон тро лом спро во ђе ња ове оба ве зе од стра не Европ ске ко ми си је на сто ја ло 
се по тен ци јал ном оште ће ном пут ни ку омо гу ћи ти бр жа и ефи ка сни ја на пла та 
од ште те. 
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Ab stract: Тhe le gal fra me work of rail pas sen gers rights is set out in a com-
bi na tion of in ter na ti o nal and Eu ro pean law: an in ter na ti o nal me a su re, the rat her 
un wi eldy Uni form Ru les con cer ning the Con tract for In ter na ti o nal Car ri a ge of 
Pas sen gers and Lug ga ge by Rail, for ming part of the Con ven tion con cer ning In ter-
na ti o nal Car ri a ge by Rail of 9 May 1980 (as amen ded by the  Vil ni us Pro to col of 
3 Ju ne 1999) [‘CIV’], lays down a ba sic fra me work which is then fles hed out by mo re 
re cent EU le gi sla tion, Re gu la tion (EC) No 1371/2007 on Rail Pas sen gers’ Rights 
and Obli ga ti ons. Re gu la tion 1371/2007/EC on rail pas sen ger rights and obli ga ti ons 
sets out mi ni mum qu a lity stan dards that ha ve to be gu a ran teed to all pas sen gers 
on all li nes.
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